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� Innvendig brann som ikke blir varslet tidlig kan fort utvikle seg til en storbrann

� Ferieboliger uten alarmanlegg utgjør en ekstra risiko

� Er vinden ugunstig så risikerer vi at brannen blir ”umulig” å stoppe 

� Bygninger til forfall

� Festivaler med mye folk i gatene

� Søppeldunker

� Gamle ildsteder og utette teglsteinspiper



� Etablert i 1995

� Medlemmene består av brannvesen(forebyggende og beredskap), 
kommuneantikvar, avdelingssjef kulturavdeling, kommunens økonomisjef og 
beboerrepresentanter

� Gruppen har jevnlige møter og jobber kontinuerlig med ulike 
brannsikringsprosjekter

� Har årlige informasjonsmøter for beboerne

Gruppens sammensetning har stor troverdighet og gjennomslagskraft, dette er en 
av suksesskriteriene for det arbeidet som er gjort til nå



Det er svært trangt i gatene 

og det skal lite til for at 

utrykningen blir hindret



Brannvesenet har gått til innkjøp av 

en UTV til å frakte pumper og utstyr 

inn i byen



• Høytrykks slokkesystem som kan 

skjære gjennom det fleste 

materialer

• Sender vann inn i brannrommet 

under høyt trykk

• Utstyret er kjøpt inn med støtte 

fra riksantikvaren



Slange med dyser som gir en 

vannvegg som kan brukes for å 

redusere risikoen for spredning ved 

en evt. brann



• Deler av bebyggelsen har 

innvendig sprinkling, noen 

sjøhus og museet i 

Mælandsgården

• Det er et ekstremt miljø i 

sjøhusenene og det kreves ekstra 

vedlikehold for å holde sprinkler 

anlegget i orden i slike miljø



Det er plassert ut 9 frostsikre 

brannslangeposter rundt om i byen

Disse overlapper hverandre og 

dekke hele byen

Brannpostene kan fritt brukes av 

beboerne til spyling av gater etc.



• Byen er overvåket med 3 stk. 

varmesøkende kamera og et 

vanlig kamera til bruk under 

innsats.

• Er koblet til 110 sentralen og gir 

alarm ved deteksjon av flammer 

eller unormal varme

• Kameraene er levert av Elotec AS 

og vil være i full drift fra oktober 

2016



• Mange boliger har brannvarsler 

med direkte varsling til 

brannvesenet

• Vi har i dag mer enn 50% 

dekning

• Målet er 100% dekning



Alle beboerne får tilbud om 

nøkkelboks (kostnadsfritt)

Dette er for at brannvesenet skal 

slippe å ødelegge dører ved kontroll 

av utløste alarmer



• Brannvesenet har gått til 

bestilling av en kompakt 

brannbil med CAFS skum 

slokkesystem.



• Det fleste pipene i gamle 
Skudeneshavn er teglsteinspiper 
fra byggeår

• Der er stor fare for spredning til 
bygning ved eventuell pipebrann

• Feieren har krav om sikker tilgang 
til feiing og kommuneantikvaren 
ønsker ikke trinn på tak

• Piper som får krav om 
rehabilitering må montere feieluke 
på loft, dette vil ofte være en dyrere 
løsning enn trinn på tak



• Brannsikringsgruppen skal 

sammen med brannteknisk 

konsulent utarbeide egen 

brannsikringsplan for byen



• Brannsikringsgruppen på 

søppelhåndtering som et viktig 

brannsikringstiltak

• Søppeldunker i gatene utgjør en 

stor brannfare og vi ønsker å se 

på muligheten for nedgravde 

løsninger
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